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TÄYDELLISEN KONSEPTIN ETSIMINEN
Yhdessä löydämme täydellisen konseptin sinun 
tarinallesi.  Koulun kanssa voimme päätyä vii-
sautta huokuvaan pöllökonseptiin.

KONSEPTIN SELVENTÄMINEN
Seuraavaksi suunnittelutiimi tutkii ilmiöitä mää-
ritelläkseen ne ominaisuudet, jotka visualisoivat 
tarinasi oikealla tavalla. Pöllön kohdalla tärkeintä 
ovat silmät.

Koulu saattaa haluta viisautta ja oppimista symboloivan leikkiveistoksen.  
Ehkä paikallinen yhteisö haluaa leikkiveistoksen kertovan tarinaa yhteisöstä, 

joka yhdistää sukupolvet toisiinsa.

SUUNNITTELUIDEOIDEN LUONNOSTELU
Ensimmäiset luonnokset tehdään ja toimite-
taan sinulle. Näin voit testata ideoitasi ja löytää 
sinulle sopivan mallin.

Räätälöity
UNELMIASI YMMÄRTÄEN
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LEIKKIMAHDOLLISUUKSIEN LUOMINEN –  
LOPULLINEN SUUNNITTELU
Leikkiveistoksesi on täynnä leikkimahdollisuuksia, 
joita olemme keksineet jo puolen vuosisadan 
ajan. Insinöörit piirtävät veistoksen ja varmistavat, 
että se on rakenteeltaan turvallinen lapsille.

LEIKKIVEISTOKSEN RAKENTAMINEN
Taitavat käsityöläiset rakentavat unelmiesi leik-
kiveistoksen yhteistyössä suunnittelijoiden ja 
insinöörien kanssa, jotta kaikki menisi varmasti 
oikein.

ASENNUS
Veistos puretaan osiin ja kuljetetaan, minkä 
jälkeen ammattitaitoinen henkilökuntamme 
kokoaa sen paikan päällä. Mitään ei jää sattu-
man tai kokemattomuuden varaan.
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Jotta voisimme suunnitella leikkiveistoksen oikein, haluamme tietää alueen historiasta ja 
tarinasta, ympäristöstä, käyttäjistä, heidän ikäryhmästään, heidän monimuotoisuudestaan 
ja paljon muustakin.

Seuraavaksi esittelemme ensimmäisen konseptimme ja myöhemmin hieman tarkempia 
luonnoksia. Arkkitehtimme ja suunnittelijamme käyttävät kaiken luovuutensa antaakseen 
sinulle parastaan, joten muista antaa heille heidän tarvitsemansa aika. 

Lopuksi esittelemme yksityiskohtaisen kuvan sinulle sopivasta Robinia-leikkiveistoksesta. 
Näin voit olla varma siitä, että saat leikkiveistoksen, joka palvelee yhteisöäsi hyvin 
vuosikymmenten ajan.

Leikkiveistoksen sisältävän  
leikkipuiston suunnitteleminen
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Täynnä leikkimahdollisuuksia, 
jotka kehittävät kehoa, mieltä ja 
ystävyyssuhteita 
Leikkiveistoksemme eivät ole pelkkää taidetta, vaan ne ovat täynnä innovatiivisia leikkimahdolli-
suuksia, joita olemme kehittäneet jo puolen vuosisadan ajan.

Näin varmistamme, että leikkikokemus tekee lapsiin suuren vaikutuksen sekä motivoi heitä tule-
maan uudelleenkin ja että leikki kehittää lasten fyysisiä, sosiaalisia, kognitiivisia ja luovia taitoja. 
Pakkaamme veistoksiin leikkimahdollisuuksia kaikenkykyisille lapsille. Kaikki otetaan mukaan.
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Ei vain hauskuutta, 
ei vain taidetta 
– vaan taidetta 
hauskuudesta
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Käsityötä, kuten 
hienot huonekalut...
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Koska lapset ansaitsevat
leikkeihinsä parasta
Leikkiveistosten rakentajat ovat omistautuneita käsityöläisiä, joiden koulitut silmät ja taitavat 
kädet muuttavat tavallisen puun joksikin aivan erityiseksi. Heidän intohimonsa ja ammattitai-
tonsa ansiosta valmiit veistokset ovat yhtä viimeisteltyjä kuin arvohuonekalut.
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Syntynyt viisaaksi 
Kehittäen kehoa, mieltä ja ystävyyssuhteita
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Pöllö
Viisauden symboli

On ensimmäinen pitkän kesäloman jälkeinen päivä. 
Leevi ja Venla avaavat kumpikin kirjan ja katsovat kou-
lun kirjaston ikkunasta ulos. Aurinkoinen sää houkut-
telee heitä jättämään koulutehtävän ja juoksemaan 
pihalle. Kauempana, nuorten koivupuiden ympäröi-
mässä notkossa seisoo jotakin, mitä lapset eivät ole 
ikinä nähneet: valtava sini-kelta-harmaa pöllö. Lapset 
ovat yhtä mieltä siitä, että se on varsin upea.
”Hassua”, sanoo Venla. ”Tässä me haemme tietoa 

pöllöistä, ja pihalla seisoo jättimäinen yksilö.” 
Leevi ottaa kirjansa ja katsoo suuria, keltaisia silmiä, 
jotka ovat houkutelleet paikalle jo muutamia nuorem-
pia lapsia. ”Mennään katsomaan lähempää. Ehkä se 
lasketaan opiskeluksi.”
Pöllö on valtava, ja parivaljakko kömpii sen sisään. 
Venla käyttää köysiverkkoa, kun taas Leevi kiipeää sii-
peä pitkin käsiensä ja jalkojensa varassa. 
”Se on ihan kuin koulun logo", sanoo Leevi. 

”Niin, koska pöllö on viisas", lisää Venla. ”Kirjassa sa-
notaan, että pöllölajeja on 216: lehtopöllö, tornipöllö, 
tunturipöllö...”
” .. ja puupöllö! Nyt niitä on 217!” lisää Leevi, kun ystä-
vykset jatkavat opiskeluaan leikin ohessa. Pöllö on vii-
sas ja ihmeellinen. Vuosien saatossa se opettaisi lap-
sille lukuisia asioita, mutta koska se on puinen, se ei 
sano mitään.
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Riippukeinu – keinuva 
tauko vauhdikkaammista 
leikeistä ystävien  
seurassa.

Yhdistetyt, reaktiiviset kiipeilyverkot – kehit-
tävät ristikkäiskoordinaatiota ja lihasvoimaa 
sekä tukevat läpinäkyvyyden ansiosta sosi-
aalista kanssakäymistä ulkopuolen ja sisä-
puolen välillä. 

Leveä liukumäki, K: 178 cm 
– leveä liukumäki mahdollistaa 
liukumisen yhdessä.

Pöllö tarjoaa 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille 360 astet-
ta kattavaa leikkiä. Strategisesti sijoitetut kiipeilyotteet sekä sii-
pien ja kehon verkot haastavat tasapainoa, ristikkäiskoordinaa-
tiota ja lihasvoimaa. Ylimmälle tasolle voi kiivetä myös Pöllön 
vatsassa olevan tasosokkelon kautta.  Ylimmällä tasolla lapset 

voivat ihailla maailmaa Pöllön silmin sekä kokea jännitystä liu-
kumalla yhdessä leveästä liukumäestä alas. Pyrstön alle kät-
ketty riippukeinu antaa mahdollisuuden pieneen lepotaukoon.

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 4+
Kokonaiskorkeus: 362,5 cm
Turva-alueen mitat:  
1285 cm x 1040 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 290 cm

Leikkiveistos PÖLLÖ

Silmät – kuvittele, että katselet 
maailmaa pöllön silmin. 

Ketteryys ja keskittymiskyky kehittyvät 
monikerroksisessa kiipeilyssä –  
mukana erilaisia tukipisteitä,  
kädensijoja, verkkoja  
ja kaltevia pintoja.

Paljon leikkimahdollisuuksia Tasosokkelo – kiipeä huipulle 
veistoksen läpi. 
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5 000 KILOMETRIN MATKA 
JOKA VUOSI RUOKAA ETSIVÄ 
 VALAS KULKEE TYYNENMEREN 
 LÄMPIMISTÄ, TROOPPISISTA VESISTÄ 
 POHJOIS-AMERIKAN LÄNSIRAN-
NIKKOA PITKIN ARKTIKSELLE, JOKA 
ON TÄYNNÄ PLANKTONIA.

KAKSI POIJUA   
PUNAISET SPINNERIT JAKAVAT  
ALUEEN TEMAATTISIIN YMPÄRISTÖIHIN, 
JOISSA ON MONENLAISIA TOIMINTOJA

VÄLI-AMERIKKA
KIIPEÄ KAKTUKSEEN PIIKITTÖMIEN 
OTTEIDEN AVULLA, KULJE SILTAA PITKIN 
TULIVUOREN HUIPULLE JA SEURAA  
LAAVAVIRTAA. DELFIINIT

KEINUMISTA 
PIENIMMILLE LEIKKIJÖILLE

LIPPULAIVATUOTE: VALAS
KIIPEILYÄ, LIUKUMISTA, TUTKIMUSMATKOJA. 
SEIKKAILUJA KAIKENIKÄISILLE JA -KYKYISILLE

Valaiden muutto
Mahdollisuuksien meri
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POHJOIS-AMERIKKA
TIIPII, NUOTIOPAIKKA, KEINULAUTA JA 
 TASAPAINOPUOMIT. PYSÄHDYSTAUKO 
ROOLILEIKEILLE SEKÄ FYYSISILLE JA 
SOSIAALISILLE PUUHILLE. 

MAGNEETTIKENTÄT 
MAAN MAGNEETTIKENTÄT 
AUTTAVAT VALAITA SUUN-
NISTAMAAN – MERKITYLLÄ 
ALUSTALLA KEKSELIÄÄT LAP-
SET VOIVAT KULKEA PAIKASTA 
A PAIKKAAN B RUUTUHYP-
PELYN KALTAISILLA LEIKEILLÄ. 

JOUSITETUT JÄÄVUORET 
TASAPAINOHARJOITUSTA JA 
HAUSKUUTTA USEILLE LAPSILLE

ARKTIS
IGLU – SEKÄ KIIPEILYKESKUS ETTÄ 
TURVAPAIKKA RENTOUTUMISEEN 
JA YKSITYISEMPIIN LEIKKEIHIN JA 
KANSSAKÄYMISEEN
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”Ne ovat kuin kotiloita” sanoo Krista roikkuessaan va-
laan sinisiä kylkiä peittävissä kirkkaanvärisissä kiipei-
lyotteissa. Hän kuulee Jennan ja Joelin naurua valaan 
vatsasta. He kiipesivät valaan ammottavaan kitaan 
verkon avulla ja kömpivät sisään. Joel on juuttunut 
membraaneihin, jotka hänen on ylitettävä päästäk-
seen tasolle, jolla Jenna odottaa. Lihasvoiman ja ristik-
käiskoordinaation avulla hän pääsee perille, ja pari-
valjakko voi laskea suunnitelmiensa mukaisesti leveää 

liukumäkeä pitkin alas. 
”Täällä on tosi paljon paikkoja, joissa voi vain istua ja 
katsella”, sanoo Krista, ”mutta eniten tykkään sinises-
tä väristä.”
”Minä pidän valtavista hampaista”, lisää Joel.
Viisivuotias Joel ei ole nähnyt oikeaa valasta, mut-
ta ne tunnetaan kyllä hänen pienessä kotikaupungis-
saan. Joka kesä eteläisten merten lämmetessä valaat 
suuntaavat pohjoisen kylmempiin vesiin. Noihin aikoi-

hin muulloin kalastukseen käytettävät veneet kantavat 
joka päivä kiikarein ja kameroin varustautuneita ihmi-
siä, jotka haluavat nähdä nuo valtavat nisäkkäät lähel-
tä. Siksi kaupunginvaltuusto äänesti uuden leikkipuis-
ton huippukohdaksi valaan. Se näkyy maantietä pitkin 
ajaville perheille ja synnyttää takapenkin matkustajis-
sa toivomuksia. ”Hei, valas! Voidaanko mennä lähem-
mäs?” Vastaus on kyllä. Hyvinkin lähelle.

Valas
Leikkien merellä
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Leveä liukumäki,  
K: 138 cm – jännittävä 
kokemus jaettavaksi 
ystävän kanssa. 

Köysiluiska – haastava reit-
ti, joka vaatii ristikkäiskoor-
dinaatiota ja ylävartalon 
voimaa.

Kiipeilyköysi – hauska ja 
haastava reitti, joka johtaa 
palomiehentangolle ja on 
myös mahtava kohtaamis-
paikka.

Palomiehentanko, K: 108 cm – hurjapäihin 
vetoavaa, vatsaa kutittavaa vauhtia.

Kolmiulotteinen kiipeilyverkko – 
verkon membraanit tarjoavat 
paikan oleskelulle ja seurustelulle. 

Kiipeilyotteet – haasta itsesi  
useilla eri kiipeilyreiteillä ja  
vaikeustasoilla. 

Suuri valas tarjoaa haastavia fyysisiä leikkejä isommille ja pie-
nemmille lapsille neljävuotiaista alkaen. Suun sisällä olevassa 
kolmiulotteisessa kiipeilyverkossa on membraaneja, jotka muo-
dostavat hyvän kohtaamispaikan sosiaaliselle kanssakäymisel-
le. Palkintona verkon kiipeämisestä on jännittävä matka alas 

pitkin leveää liukumäkeä, jossa voi liukua yhdessä. Valaan ul-
kopinta on täynnä kiipeilyotteita. Ne tarjoavat loputtomasti eri-
laisia kiipeilyreittejä, jotka kehittävät lasten ristikkäiskoordinaa-
tiota ja lihasvoimaa.

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 4+
Kokonaiskorkeus: 300 cm
Turva-alueen mitat:   
1400 cm x 1025 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 300 cm

Leikkiveistos VALAS

Paljon leikkimahdollisuuksia

Tasapainoile keinuvalla selkärangalla 
– kehitä asentoaistia ystävien kanssa.
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KALLIOSEINÄMÄ
– HIENO KIIPEILYKESKUS
– SOPII 8–13-VUOTIAILLE

VAUNUT
– SOPIVAT TAAPEROILLE
– ROOLILEIKKEJÄ
– MOTORISET TAIDOT

ROTKON LÄPI KIITÄVÄ JUNA
– USEITA FYYSISIÄ TOIMINTOJA
– ROOLILEIKKEJÄ 
– SOSIAALISTA TOIMINTAA
– YHTEISTYÖTÄ
– LEVÄHDYSPAIKKA
– KUVAUSPAIKKA
– DYNAAMINEN MUOTOILU
– NÄYTTÄVÄ YMPÄRISTÖ

JUNARATA – REITTI SEURATTAVAKSI
HEILUVA SILTA JA RIIPPUSILTA
= ESTEITÄ YLITETTÄVIKSI

Matka
Historian halki

MATKUSTAMINEN 
LAIVALLA JA JUNALLA.
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KUKKULAT – SUURI VERKKORAKENNELMA
= FYYSISIÄ SEIKKAILULEIKKEJÄ

VAUNUISTA PUDONNEET LAATIKOT
– ASETELTU SATTUMANVARAISESTI
=  TILAA LUOVUUDELLE JA UUSIEN LEIKKIEN 

KEKSIMISELLE

KEINUT
– LINNUNPESÄKEINU
– DUOKEINU
– KEINUJA ON OLTAVA!

KUKAT
= SPINNER BOWLEJA
– SEURUSTELUA
– YLEISTÄ HAUSKANPITOA

UUDISASUKKAIDEN PIENI 
KOTITILA
– ROOLILEIKKEJÄ
– HIEKKA- JA VESILEIKKEJÄ
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Juna
Määränpäänä hauskanpito

Junat näyttävät kaikkialla maailmassa samanlaisilta, 
mutta omanlaisiltaan. Ne suorittavat erilaisia tehtäviä, 
joita kaikkia yhdistää tiettyyn paikkaan pääseminen. 
Ne kuljettavat ihmisiä, nesteitä, materiaaleja ja – ku-
ten Jannen ja Tomin tapauksessa – valtavan kuorman 
hauskanpitoa. 
”Kaikki on valmista”, huutaa Janne ja kiipeää veturiin. 
”Lähdetään tien päälle.”
”Tarkoitat kai kiskojen”, korjaa Tomi.

Oli miten oli, villin lännen tyylinen ”Puhku-Billy” on val-
miina lähtöön ja vie lapset pikkukaupungista histo-
rialliselle matkalle, jolla he näkivät, miten heidän ko-
timaansa oli täyttynyt eri puolilta maailmaa tulleista 
ihmisistä ja miten rautatie oli muuttanut sitä. Se oli rau-
taratsu, joka kesytti aavat preeriat. Rautatieyhtiöt päät-
tivät, milloin ja missä junat pysähtyivät ottamaan lisää 
vettä ja puuta tai hiiltä, ja noihin paikkoihin syntyi uu-
sien kaupunkien keskustoja. 

Puinen leikkikeskus seisoo uuden leikkipuiston ja sil-
lä leikkivien lasten elämän keskipisteenä. Marianne ja 
Sofia kiipeävät kyytiin.
”Minne me menemme?” tytöt kysyvät yhteen ääneen. 
”Päätepysäkille asti”, Tomi vastaa.
”Missä se on?” kysyy Marianne.
”Päätepysäkki on siinä, kun meidät pyydetään kotiin 
syömään”, sanoo Janne ja heittää tulipesään lisää 
mielikuvituspuita.



ROBINIA-LEIKKIVEISTOKSET /  29  

Juna ja Vaunut tarjoavat hauskoja ja haastavia leikkikokemuk-
sia isommille ja pienemmille lapsille neljävuotiaista alkaen. 
Junan ohjaamossa suuri kojetaulu kutsuu esittäviin leikkeihin 
ja kehittää loogista ajattelua. Höyrykattila on pyöreä tila, jon-
ka läpi voi ryömiä, ja kolmiulotteinen verkko tarjoaa reitin junan 

alla olevaan tilaan. Sen lisäksi, että Vaunut innostavat kielen-
käyttöön osana esittäviä leikkejä, se rohkaisee fyysisiin puuhiin 
kuten kiipeämiseen ja liukumiseen. Junan sisä- ja ulkopuoliset 
kohtaamispaikat tukevat sosiaalista kanssakäymistä.

MAHDOLLISET TIEDOT:
Juna
Ikä: 4+
Kokonaiskorkeus: 341 cm
Turva-alueen mitat:   
1020 cm x 555 cm 
Putoamiskorkeus enintään:  
150 cm

Leikkiveistos JUNA

Vaunut kolmiulotteisella verkolla – kiipeä tai 
pidä taukoa, rentoudu ja seurustele ystävien 
kanssa verkossa, sen vieressä tai sen alla.

Pomppiva puskuri – hauska  
pompputoiminto kutsuu hyppimään, 
liukumaan ja kiipeämään, mikä  
kehittää motorisia taitoja. Kuplaikkuna – kognitiivinen oivallus: 

kuule oma äänesi vääristyneenä.

Ohjaamo – esittäviä ja 
sosiaalisia leikkejä.

Kolmiulotteinen kiipeilyverkko – kehit-
tää voimaa ja ristikkäiskoordinaatiota.

Paljon leikkimahdollisuuksia

Leveä liukumäki, K: 178 cm –  
loputtoman riemun, hauskuuden ja 
jännityksen lähde sekä mahtavaa 
tasapainoharjoitusta.

Vaunut
Ikä: 4+
Kokonaiskorkeus: 255,6 cm
Turva-alueen mitat: 
1120 cm x 615 cm 
Putoamiskorkeus enintään:  
210 cm
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JOUSIKEINULUMPEET 
–  RÄÄTÄLÖIDYT VÄLINEET JÄLJITTELEVÄT 

AALLOILLA KEINUMISTA

MAASTOPOLKU 
PARANTAA FYYSISTÄ KUNTOA – VAAP-
PUSILTA JA PAALUT – TASAPAINORATA – 
VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ

PÄÄTEEMAA TUKEVAA 
HYÖNTEISTEN INNOITTAMAA
KIIPEILYÄ

LIPPULAIVATUOTE – LEIKKIKENTÄN 
VETOVOIMAN KESKIPISTELeikkejä  

jurakaudella
Esihistoriallinen leikkikaveri

TUTKI JA 
PAKENE
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HIEKKALAATIKKO – TAAPEROILLE 
SOPIVAA LEIKKIÄ
– RÄÄTÄLÖIDYT DINOSAURUKSENMUNAT
– ROOLILEIKKEJÄ (SOSIAALISET TAIDOT)
– MOTORIIKKAA KEHITTÄVIÄ TOIMINTOJA
– AISTILLISIA 
  LEIKKIVÄLINEITÄ

VIIDAKKO
JÄTTIKOKOISTA RUOHOA JA VERKKOJA =
KIIPEILYHAASTEITA
– PIILOLEIKIT
– HIPPA

TUKIKOHTA/SATAMA JA TUTKIMUSALUS
ROOLILEIKKEJÄ (PURJEHDUS/ARKEOLOGIA)
HIEKKA- JA VESILEIKKEJÄ
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Ensimmäistä kertaa 66 miljoonaan vuoteen maise-
maa hallitsee valtava dinosaurus. Se nielaisisi kuu-
sivuotiaan Juliuksen yhtenä suupalana, jollei se olisi 
tehty puusta. Julius on nähnyt elokuvat ja tuntee le-
lut, mutta tämä oli jotain erityistä. Valtava peto, johon 
juostaan sisään ja jonka pitkää häntää pitkin liu’utaan 
ulos. Kun Julius juoksi dinosauruksen sisään, puupa-
neelien välistä paistavat valonsäteet vain lisäsivät jän-
nitystä ja seikkailun tuntua. Dinosaurusten asuttamista 
ruohikkoisista seuduista muistuttavat vihreät tukipyl-

väät antavat veistokselle kolmiulotteisen tuntuman. 
Juliuksen isä nousi valtavalle takajalalle, työnsi päänsä 
ovesta ja karjui dinosauruksen sisään. Seurauksena oli 
yllätyksen, jännityksen ja riemun kiljahduksia. Hänen 
takanaan Olivia pisti päänsä esiin jättimäisestä pui-
sesta munasta. ”Mikä se oli?” hän kiljaisi ja nauroi.
Dinosaurus ja sen munat ovat täydellisellä paikal-
la. Kolmekymmentä vuotta sitten vanhassa louhok-
sessa leikkineet lapset törmäsivät pieneen fossiiliin. 
Asiantuntijat saapuivat paikalle, ja heidän ilokseen 

paikalta löytyi lisää fossiileja ja luita, jotka varmistivat 
heidän epäilyksensä: seudulla oli jurakaudella elänyt 
runsaasti valtavia dinosauruksia. Nyt kun alue oli sii-
vottu arvokkaista löydöksistä, seuraavan sukupolven 
oli aika antaa jotakin takaisin. Paikallinen valtuusto 
päätti, ettei mikään olisi sopivampaa kuin leikkiveistos, 
joka avartaisi lasten maailmaa ja yhdistäisi kaukaisen 
geologisen menneisyyden ja kunnallisen tulevaisuu-
den.

Dinosaurus
Matka menneisyyteen
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Suuri dinosaurus tarjoaa jännittäviä fyysisiä leikkitoiminto-
ja isommille ja pienemmille lapsille kuusivuotiaista alkaen. 
Päästäkseen liukumäkeen ja saadakseen jännittävän matkan 
maan pinnalle Dinosauruksen hännän läpi lasten on kiivettä-

vä sisään sen suusta ja valloitettava haastava reitti, joka kulkee 
membraanien yli sekä verkkojen ja renkaiden läpi. Tähän tarvi-
taan lihasvoimaa, tasapainoa, ristikkäiskoordinaatiota ja suun-
nittelukykyä.

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 6+
Kokonaiskorkeus: 415 cm
Turva-alueen mitat:  
1615 cm x 1070 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 250 cm

Leikkiveistos DINOSAURUS

Putkiliuku – jännittävä kokemus, jos-
sa liu’utaan vauhdilla kaartuvan put-
ken läpi. Mahtavaa tasapainohar-
joitusta.

Esterata – vaihteleva kiipeily ke-
hittää lapsen lihaksia ja motorisia 
taitoja tehokkaasti mahtavan 
ja sosiaalisen leikin ohessa.

Palomiehentanko – uskaltaudu liukumaan alas sekä 
koe jännitys ja perhoset vatsanpohjassa. Alas 
hyppääminen tukee luuston kehitystä.

Kiipeilyverkko – kehittää voimaa 
ja ristikkäiskoordinaatiota.

Ketteryysverkko – kiipeily, tasapainoilu tai ylös, alas 
ja läpi ryömiminen kehittävät koordinaatiota ja 
asentoaistia eli kehon liikettä tilassa.

Riippukeinu – mahtava paikka keinumiseen 
ja ystävien kanssa oleskeluun, joka kehittää 
tilan hahmottamista.

Kaideliuku – riemukas ja jän-
nittävä liukukokemus, joka 
kehittää tasapainoa ja 
asentoaistia.

Paljon leikkimahdollisuuksia
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Rannan tuntumassa
Missä lokit kuuntelevat
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Majakka seisoo ylpeänä kaupungin lo-
gossa, koulun merkissä, leipomon ja 
pubin nimessä – ja nyt se on kantaa 
ottavan leikkipuiston keskeisin maa-
merkki. Majakat, aidot tai leikkiversiot, 
ovat väistämätön osa pienen sataman 
arkea. 
Aamukaste oli kostuttanut kiipeily-
seinän otteet, mutta se oli silti Sallin 
ja Markuksen suosikkireitti huipul-
le. ”Minä huudan värejä, ja sinä käy-
tät vain niitä,” sanoi Markus, kun Salli 
lähestyi huolellisesti jännittävien kol-
men metrin korkeudessa olevaa ovea. 
”Punainen, sininen, sininen, musta, pu-
nainen”, Markus huusi.
Markus nousi ylös kierreportaita pitkin. 
Joka päivä koulumatkalla he laskevat 

reppunsa maahan, kiipeävät huipul-
le ja katselevat maisemia. Koulussa he 
kertovat luokalle, mitä näkivät. He eivät 
kyllästy koskaan, sillä he tietävät että 
ennen iltaa he ovat ystäviensä kans-
sa taas täällä. Kauempaa alkoi kuulua 
koulun kellon sointi. 
”Kumpi ekana?” huusi Salli, ja Markus 
lähti heti huipulta alaspäin ja hyppäsi 
pitkään liukumäkeen. Salli tuli hitaas-
ti perässä.
”Voitin”, julisti Markus tyytyväisenä. 
”Annoin sinun voittaa”, vastasi Salli hy-
myillen ja otti reppunsa. ”Halusin, että 
kuivaat liukumäen.”
Se oli Markuksen ensimmäinen opetus 
sinä päivänä.

Majakka
Ilonsäteitä
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Majakka tarjoaa erilaisia leikkitoimintoja ja 
fyysisiä haasteita lapsille neljävuotiaasta al-
kaen. Tullessaan Majakkaan leikkimajan tai 
liukumäen alla olevan salaisen sisäänkäynnin 
kautta lapset voivat kiivetä huipulle ja tutustua 

matkalla erilaisiin leikkitoimintoihin. Majakan 
ulkopuolella oleva kiipeilyseinä tarjoaa fyysisen 
haasteen, jossa huipulle pääseminen edellyt-
tää ristikkäiskoordinaatiota ja voimaa. 

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 4+
Kokonaiskorkeus: 628 cm
Turva-alueen mitat:  
780 cm x 920 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 300 cm

Leikkiveistos MAJAKKA

Tähystyspaikka – koe 
olevasi maailman huipulla. 

Liukumäki, K 178 cm – jännittävä ja 
vatsanpohjaa kutittava kokemus, 
joka kehittää tasapainoaistia. 

Leikkimaja – paikka esittä-
ville mielikuvitusleikeille.

Salainen leikkiluola – keinu-
mista, roolileikkejä ja seurus-
telua maan tasolla.

Kiikarit – koe putkinäkö sekä 
tutustu syihin ja seurauksiin. 

Kiipeilyseinä – haastava 
ja pitkä nousu.

Paljon leikkimahdollisuuksia

Megafoni – vääristä ääntäsi 
seurustellessasi maassa 
olevien ystäviesi kanssa.
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Sadonkorjuu
Mielen ja kehon kasvattamista

TARJOAA TODENTUNTUISEN, AISTEJA KEHITTÄVÄN MAANVIL-
JELYKOKEMUKSEN. AITOJA LUONNONELEMENTTEJÄ, JOISSA 
KAIKKI MAANVILJELYYN TARVITTAVA.

HIEKKALAATIKKO 
ISTUTTAMISEN 
HARJOITTELUUN

RUO’OT 
VERKKOKIIPEILYÄ
VAPAAN LEIKIN ALUE

SATOPELLOT 
KULLAKIN PELLOLLA OMA TOIMINTO
USEITA REITTEJÄ
– LUOVA AJATTELU
– FYYSINEN VOIMA

KAIVO JA PELTO 
VILJELYKOKEMUS
LUONNONELEMENTEILLÄ
(VEDELLÄ JA HIEKALLA)
– MOTORISET TAIDOT
– YHTEISTYÖTAIDOT



ROBINIA-LEIKKIVEISTOKSET /  41  

LAMPI 
JOUSIKEINUANKAT
PYÖRIVÄT LEIKKIVÄLINEET
– SOSIAALISET TAIDOT
– TASAPAINOAISTI

MAATILA 
LATO JA TRAKTORI
– FYYSISTÄ LEIKKIÄ
– ROOLILEIKKEJÄ

KUORMA-AUTO 
KOULUIKÄISILLE
SOPIVA LIPPULAIVATUOTE
PALJON ERILAISIA TOIMINTOJA
– ROOLILEIKKEJÄ
– KOGNITIIVISET TAIDOT
– FYYSINEN VOIMA
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Torikaupunki on tunnettu juustoistaan ja piirakoistaan 
yli kolmen vuosisadan ajan. Nyt vierailijoita houkut-
telee uusi, asukkaissa ylpeyttä herättävä nähtävyys, 
joka kuvastaa kaupungin kytköstä sitä ympäröivään 
viljelysmaahan: puinen Kuorma-auto-leikkiveistos. 
Paikallinen valtuusto totesi kuorma-auton valitessaan, 
että tällä veistoksella oli jokin viesti jokaiselle.
Se on vaikuttavan näköinen, ja sisään ja ulos kiipeile-

vät pikkulapset saavat sen näyttämään melkein aidon 
kokoiselta. Kuorma-auto taivaltaa nimettömällä, liuku-
mattomalla kumitiellä. Vanhemmat katselevat autoa ja 
toivovat, että oikeat tiet olisivat yhtä turvallisia. 
Kuljettaako se maitoa vai rehua, siemeniä vai poltto-
ainetta? Sen tietävät vain kyydissä olijat. Auton koko 
ja lukuisat sisäänkäynnit tekevät leikkivien lasten las-
kemisesta vaikeaa. Meteli ja unohdettujen reppujen 

kasa vihjaavat noin kahteenkymmeneen, mutta nyt 
vain Mikael ja Jenni näkyvät jatkuvasti. He ovat ohjaa-
mossa, Jenni ratissa. 
”Kuorma on saatava meijeriin tuoreena”, huutaa Jenni. 
”Ajan vauhdilla, mutta varovasti.”
”Joo, ei tehdä siitä juustoa ihan vielä”, Mikael nauraa.

Kuorma-auto
Paikalliskulttuurin moottori
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Kuorma-auto tarjoaa erilaisia toimintoja, jotka tukevat fyysisiä, 
sosiaalisia ja esittäviä leikkejä lapsille kaksivuotiaasta alkaen. 
Kuorma-auton ohjaamo mahdollistaa monet pienet, luovat ja 
kognitiiviset leikkitoiminnot, jotka tukevat hienomotoriikan ke-

hitystä sekä kannustavat esittävään leikkiin. Säiliö on sokkelo, 
jossa on erilaisia fyysisiä toimintoja, kuten verkkoja sekä ryö-
mittäviä putkia ja membraaneja, jotka on suunniteltu kehittä-
mään tärkeitä motorisia taitoja.   

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 2+
Kokonaiskorkeus: 230 cm
Turva-alueen mitat:  
980 cm x 845 cm
Putoamiskorkeus enintään: 182 cm

Leikkiveistos KUORMA-AUTO

Palomiehentanko – koe vauhtia ja 
jännitystä liukuessasi alas.

Kiipeilyverkko – kehittää ristik-
käiskoordinaatiota ja voimaa.

Ohjaamo – mahtava 
paikka esittävälle ja 
sosiaaliselle leikille.

Tunneli ja membraanit – tunnus-
teltava toiseen maailmaan ryömi-
misen kokemus, joka kehittää tilan 
hahmottamista.

Helmitaulu – Liu'uta, lajittele 
ja laske värilliset pallot sekä 
kehitä loogista ajattelua.

Liukumäki, K 148 cm – vatsanpohjaa 
kutittava ja hauska kokemus, joka 
kehittää tasapainoa.

Paljon leikkimahdollisuuksia Seurustele kuorman päällä ja kommunikoi 
verkon alapuolella olevien ystävien kanssa.
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Kurpitsamaa
Seikkailuja mikromaailmassa

VÄRIKKÄÄT SPINNER BOWLIT
– SOSIAALISTA TOIMINTAA
– PYÖRIMISKOKEMUS
– TASAPAINOHARJOITUSTA

HÄMÄHÄKINVERKKO
KIIPEILYKOKEMUS VAHVEMMILLE LAPSILLE  
FLEXOTOP-HÄMÄHÄKKI
= HYPPIMISEEN SOPIVA JOUSTAVA RAKENNE

KOE ELÄMÄ RUOHON-
JUURITASOLLA SOPII 
ESIKOULUIKÄISILLE

RUOHOPAALUT
OSA KULJETTAVAA RATAA 
LEIKKIPUISTON VÄLINEET MUODOSTAVAT USEITA 
VALINNAISIA, KULJETTAVIA RATOJA
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KASTEMATO
– TASAPAINOILUA
– KULJETTAVA RATA
– ULKOASU SOPII TEEMAAN

LINNUNPESÄKEINU
– SOSIAALISTA TOIMINTAA
– YHTEISTYÖTAITOJEN KEHITYS
– KEINUKOKEMUS

JOUSIKEINUMUURAHAISET
– TASAPAINOILUA TAAPEROILLE
– TEEMAAN SOPIVA ULKOASU

KURPITSA – LIPPULAIVATUOTE 
MUKANA TÄRKEIMMÄT:
– YKSINKERTAINEN LIUKUMÄKI
– ROOLILEIKKITOIMINNOT
– TEEMALEIKKEJÄ
– TASAPAINON JA MOTORISTEN TAITOJEN  
  PARANTAMINEN

RÄÄTÄLÖIDYT LEHDET
– LEHTISILLAT
– KULJETTAVA RATA
– VOIMA JA TASAPAINO
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Kurpitsa
Ravitsee mieltä ja kasvattaa ystävyyssuhteita

”Leikitään hyönteisiä”, Liisa huutaa ystävilleen. ”Tänään 
minä olen mehiläinen.”
”Juuttuvatko mehiläiset hämähäkinverkkoihin?” kysyy 
Matias.
”En tiedä, mutta minä en juutu”, vastaa Liisa ja surisee 
lähemmäs korkeat ruohonkorret kurpitsaan yhdistä-
vää verkkoa, joka on uuden, laajalta alueelta pieniä 
lapsia houkuttelevan leikkipuiston keskeisin kohde. 
Täällä betonin ja lasin ympäröiminä elävät lapset pää-

sevät laajentamaan kehoaan ja mieltään.
Auringonsäteet pääsevät suuren oranssin kurpit-
san sisään raoista ja tekevät siitä pesän, turvapaikan, 
paikan jossa jaetaan salaisuuksia ja ystävystytään. 
Ympärillä on jättimäisiä hyönteisiä, käärmeitä ja ma-
toja. Ne ovat elämää suurempia, tai sitten eivät, sillä 
tässä mikromaailmassa muuttuvat pääasiassa lapset. 
Äkkiä he näyttävät pieniltä, ja vaikutelma haavoittuvai-
suudesta lisää jännitystä.

Petri kiipeää kurpitsaan ja takaisin ulos – hänestä on 
mahtavaa, että veistoksella voi leikkiä monilla tavoil-
la. Hänen tämänhetkinen suosikkinsa on pitkä, vihreä 
ruohonkorsi, joka yhdistää kurpitsan huipun maahan. 
Tämän päivän haaste on tasapainotella sen päällä ja 
kävellä huipulle. Häntä seuraavat Liisa ja sitten Matias.
”Me olemme enemmänkin muurahaisia”, sanoo 
Matias, kun lapset seuraavat toisiaan jonossa ja tutki-
vat mikrokokoisen luonnon maagista maailmaa.
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Kurpitsa on pieni ja hauska leikkikeskus nuorimmille lapsille 
kaksivuotiaista alkaen. Se tarjoaa erilaisia fyysisiä, sosiaalisia 
ja esittäviä leikkimahdollisuuksia, jotka tukevat lapsen kognitii-
vista kehitystä. Sisäpuolen pieni leikkipöytä ja ikkuna, jossa on 

membraaniverhot, kannustavat esittävään leikkiin ja antavat 
tuntoaistille ärsykkeitä. Pienet tasoaskelmat johtavat parvek-
keelle, jolta pääsee pieneen liukumäkeen.  

MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 2+
Kokonaiskorkeus: 204 cm
Turva-alueen mitat:  
925 cm x 720 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 88 cm

Leikkiveistos KURPITSA

Hämähäkinverkko – kehittää 
ristikkäiskoordinaatiota ja 
mahdollistaa kohtaamiset 
ystävien kanssa.

Kiipeilypuomi – ristikkäiskoor-
dinaatio- ja tasapainotoiminto. 

Ikkuna ja verhot – esittävää leikkiä 
ja tunnusteltavia elämyksiä. 

Liukumäki, K 88 cm – jännittävä 
ja vatsanpohjaa kutittava 
kokemus, joka kehittää 
tasapainoaistia. 

Leikkipöytä – tukee 
sosiaalisia leikkejä.

Parveke – täällä kerätään 
rohkeutta liukumiseen. 

Paljon leikkimahdollisuuksia
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Metsämaisema
Leikkejä luonnon helmassa
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Kastanjat
Leikkiä ihan pähkinöinä 

”Ihan kuin joku orava olisi jättänyt nämä tähän”, sanoo 
Annika. 
”Se on varmaan ollut tosi iso orava”, Tommi vastaa 
nauraen. 
Leveälehtisistä ja upeita hedelmiä kantavista kastanja-
puistaan tunnetun puiston laidalla sijaitseva leikkipuis-
to on vasta muutaman kuukauden ikäinen. Kun pai-
kallinen valtuusto keskusteli leikkiveistoksen teemasta, 
se haluttiin sulautuvan ympäristöönsä ja täydentävän 
sitä. 
Se on nyt jo Tommin ja Annikan mielestä puiston pa-

ras osa – paikka, jossa heidän jalkansa ja mielikuvi-
tuksensa juoksevat vapaina. Uusi paikka ystävien ta-
paamiseen. On syksy. Lehdet muuttuvat kullanruskeiksi 
ja sulautuvat kahteen suureen puurakennelmaan. 
Samanmuotoisia kastanjoita yhdistää kookosköysisil-
ta, jota pitkin Tommi ja Annika kulkevat uudestaan ja 
uudestaan. Hiljaisempina hetkinä on hauskaa vain is-
tua kastanjoissa ja katsella ulos tai rentoutua riippu-
keinussa.
Puiston keskeisimmät rakennelmat saivat pian lempi-
nimet ”helppo kastanja” ja ”vaikea kastanja”. ”Vaikea 

kastanja”, huutaa Annika. Tommi tietää, että he lähte-
vät siitä yhdessä hypäten leveään liukumäkeen, juok-
sevat sitten köysiverkon kautta takaisin sisään ja kulke-
vat siltaa pitkin ”helppoon kastanjaan”. Ensimmäisenä 
perille ehtinyt lapsi poistuu pienen liukumäen kaut-
ta tai pitkin luiskaa, joka tarjoaa esteettömän pääsyn 
leikkiveistokseen. 
Usein koulupäivän päätteeksi kuulee, kuinka joku huu-
taa ”Kastanjoille!” Ja sinne lapset lähtevät.
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Leveä liukumäki, K: 148 cm – leveä liukumä-
ki mahdollistaa liukumisen yhdessä.  

Palomiehentanko, K: 148 cm – haastava 
toiminto, joka kehittää tilan hahmottamis-
ta ja vahvistaa luita.

Liukumäki, K: 118 cm – jännittävä 
ja vatsanpohjaa kutittava elämys. 

Leikkimaja – tilaa ystävien 
tapaamiseen.

Riippukeinu – tarjoaa 
mahdollisuuden rau-
halliseen keinumiseen 
ja lepotaukoon lei-
keistä.

Kiipeilyverkko – kehittää 
ristikkäiskoordinaatiota. 

Kookossilta, 148–118 cm – kehittää tasapainoa ja 
koordinaatiokykyä. 

Kaksi suurta kastanjaa tarjoavat erilaisia fyysisiä ja sosiaalisia 
leikkejä lapsille kaksivuotiaasta alkaen. Portaikko antaa helpon 
pääsyn pienemmän kastanjan tasoille, joilta pääsee pieneen 
liukumäkeen tai kookossillan kautta edelleen suurempaan kas-
tanjaan. Suuri ja paksu kookosköysi viettää ylöspäin ja keinuu 

kevyesti lasten tasapainoillessa sitä pitkin ylös tai alas. Lapset 
joutuvat käyttämään tasapainoaistiaan ja tukilihaksistoaan py-
syäkseen pystyssä kaltevalla köydellä. Suuresta kastanjasta 
avautuu pääsy leveään liukumäkeen ja palomiehentankoon.

Leikkiveistos KASTANJAT
MAHDOLLISET TIEDOT:
Ikä: 2+
Kokonaiskorkeus: 502 cm
Turva-alueen mitat:  
1530 cm x 1000 cm 
Putoamiskorkeus enintään: 209 cm

Paljon  
leikkimahdollisuuksia
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Leikkiveistoksesi rakennetaan kokonaan kestävästä robiniapuusta.  
Robiniapuu tuottaa luonnostaan paljon öljyä ja vastustaa siksi tehokkaasti la-
hoamista. Se on myös hyvin vahvaa. Siksi leikkiveistoksesi kestää säätä ja käyttöä.

Hyvin pitkäikäinen,  
kestää säätä ja käyttöä
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Robiniapuu ikääntyy kauniisti
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Välitämme lapsista. 
Välitämme heidän 
tulevaisuudestaan tällä planeetalla.



ROBINIA-LEIKKIVEISTOKSET /  59  

Eläessään se muuttaa hiilidioksidia hapeksi ja pumppaa typpeä takaisin maahan, mikä 
auttaa viljelyä. Rakennusmateriaalina sillä on luontaisten suoja-aineidensa ansiosta pitkä 
elinikä. 

Käyttämämme robiniapuu on peräisin eurooppalaisilta metsätiloilta ja luonnonmetsistä, joita 
hoidetaan vastuullisesti ja kestävästi. Voimme myös toimittaa FSC®-sertifioitua robiniapuuta.

Värjäämiseen käyttämämme pigmentti on vesipohjainen ja läpäisee kaikki  
kolmansien osapuolten (REACH, CPSIA ja EN71-3) haitallisia aineita koskevat testit.

Robiniapuu on hieno asia koko 
elinkaarensa ajan

www.fsc.org
FSC® C004450
Vastuullisen metsätalouden merkki 

Etsi FSC®  
-sertifioituja tuotteita
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Vuodesta 1970 asti KOMPAN on kehittänyt ulkoleikkivälineitä, jotka antavat lapsille ärsykkeitä 
ja haastavat heitä turvallisesti. Jokainen suunnittelu- ja rakennusprosessin vaihe keskittyy 
tekemään turvallisia ja TüV-sertifioitavia lopputuotteita.

Turvallinen ja sertifioitavissa, kuten 
kaikki tuotteemme vuodesta 1970 asti 
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JOTTA SINÄ VÄLTTÄISIT RAKENNUSPROJEKTIN SUDENKUOPAT

Leikkipuiston rakentaminen ei ole lasten leikkiä. Se on suuri rakennusprojekti. Koko työ 
alueen perustustöistä viimeistelyyn asti vaatii raskasta kalustoa, laajaa materiaalivalikoimaa, 
monimutkaisia tuotteita ja asiantuntijoiden osaamista. Viivästysten välttämiseksi nämä tekijät 
on koordinoitava tarkasti. Tiimimme ovat tehneet tätä jo monen monta kertaa ja ottavat 
mielellään tämän taakan harteiltasi.

Teemme ideoista totta



... TÄYNNÄ LEIKKIMAHDOLLISUUKSIA
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